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1. Úvod – základní údaje o organizaci
Zřizovatel:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice
IČ: 00231525

Organizace:

Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p. o.
Ješutovo nám. 14
257 51 Bystřice
IČ: 00231525

Ředitelka:

Radomila Macháčková

V roce 2021 vznikla nová příspěvková organizace města Bystřice a to Městské kulturní a informační
centrum. Ředitelkou organizace byla jmenována paní Radomila Macháčková, která má dlouholeté
zkušenosti s pořádáním kulturních a společenských akcí v Bystřici.

Hlavní účel MKIC Bystřice
Organizace byla zřízena za účelem zajištění kulturních, informačních a vzdělávacích aktivit ve městě
a vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu.

Předmět činnosti
❖ PROVOZ OBJEKTU KULTURNÍHO CENTRA U JELENA
▪ Pořádání a organizování kulturně-společenských akcí a pořadů
▪ Dramaturgie divadelních festivalů
▪ Komplexní technické zajištění kulturně-společenský akcí
▪ Pořádání výstav
▪ Pořádání besed a zprostředkování kurzů odborného a jazykového vzdělávání
▪ Vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost a místní kulturu včetně spolupráce
s místními spolky
▪ Zprostředkování kulturních programů
▪ Agenturní činnost
▪ Ostatní mimoumělecká a klubová činnost
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❖ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
▪ Zajišťování a zprostředkování turistických informací o městě a turistické oblasti Posázaví
▪ Zajišťování propagace nabídky cestovního ruchu, turistiky, kulturních, společenských a
sportovních akcí
▪ Průvodcovská činnost
▪ Prodej informačních publikací, upomínkových předmětů a dalšího doplňkového zboží
▪ Výroba a prodej vlastních propagačních materiálů
▪ Poskytování kopírovacích služeb
▪ Provoz poklady muzea loutek
▪ On-line předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce nejen v regionu, ale v celé ČR
❖ MUZEUM LOUTEK
▪ Systematické aktivity směřující k vybudování muzea a jeho následnému provozování
▪ Sbírkové aktivity směřující k zápisu sbírky loutek v majetku zřizovatele do Centrální
evidence sbírek
▪ Příprava libreta expozic interaktivního muzea
▪ Zajištění stálé expozice
▪ Doplnění a archivace sbírky loutek
▪ Zajištění komentovaných prohlídek v muzeu
▪ Zajištění výchovných a vzdělávacích aktivit
▪ Pořádání loutkových divadelních představení v rámci expozic
❖ KLUBOVÉ KINO V SÁLE U JELENA
▪ Klubové kino zaměřené na specifického diváka bez konkurence komerčním aktivitám ve
městě a okolí města
▪ Uvádění filmových děl
▪ Pořádání filmových festivalů
❖ AGENTURNÍ ČINNOST
▪ Produkční servis pro jiné organizace či jednotlivce
▪ Zajištění prostor pro kulturní a komerční akce
▪ Pronájem sdílené zkušebny pro divadelní soubory
▪ Zajištění záboru venkovních prostor pro jiné akce
▪ Akce na klíč
▪ Zajištění výlepu na výlepových plochách a propagace kulturních akcí
▪ Předprodej vstupenek pro jiného pořadatele
▪ Koncepční pronájmy a služby
❖ PROPAGACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
▪ Zajišťování marketingu cestovního ruchu
▪ Aktivity v úrovni lokálního destinačního managementu města
▪ Spolupráce s oblastním destinačním managementem turistické oblasti Posázaví
▪ Zajišťování tištěné a on-line propagace města a spolupráce s poskytovateli služeb
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Personální zabezpečení
V současné době MKIC zaměstnává dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Během konání
personálně náročnější akcí, byly zaměstnány brigádníci na dohodu o provedení práce.

2. Zpráva o činnosti organizace a přehled konaných akcí v roce
2021
MKIC Bystřice, p. o. zahájila svoji činnost v roce 2021. Vzhledem k pokračující epidemii Covid 19 a s ní
spojenými vládními opatřeními, které se významně dotkla i kulturní oblasti, nebyl začátek naší činnosti
vůbec jednoduchý. Přesto se povedlo uspořádat řadu hezkých akcí.

Na Viděnou
Ve spolupráci s Police Symphony Orchestra jsme se zapojili do projektu Na Viděnou. Nabídli jsme
občanům v těžké covidové době bezpečnou kulturu u nás ve městě a okolních osadách. Rozvěsili
jsme 30 plakátů s QR kódy. Stačilo mít u sebe mobilní telefon, naskenovat QR kód a zaposlouchat se
do příjemných melodií.

Zdobení břízy
V březnu jsme slavnostně nazdobili velikonoční břízu na Ješutově náměstí. Samotnému zdobení
předcházela sbírka vajíček od lidí. A protože nám zbyla vajíčka i z předchozího roku, mohla se bříza
krásně nazdobit a navodit tak příjemnou předvelikonoční dobu.

Farmářské trhy
Během roku jsme uspořádali celkem čtyři farmářské trhy. Oslovovali jsme desítky prodejců s různým
zbožím. Sortiment byl opravdu široký a lidé měli z čeho vybírat. Prodejcům jsme připravili co
nejkomfortnější podmínky. Někteří prodejci účast na našich farmářských trzích odmítali z důvodu malé
kupní síly. Pevně věříme, že toto se nám v dalších letech povede vylepšit a přilákáme více nakupujících.
Mezi prodejci rádi uvítáme i naše občany, kteří chtějí prodat přebytky ze zahrad a zahrádek, vajíčka a
další produkty.

Příměstský tábor
Pro nejmenší Bystřičáky jsme v prvním prázdninovém měsíci připravili dvoutýdenní příměstský tábor s
bohatým programem. Děti zažily modelářské závody lodí, ukázky strašilek, muzikoterapii, výlety,
tvořivé dílny, v taneční školičce tančily s Janem Onderem a spoustu další zábavy. Příměstského tábora
se zúčastnilo 19 dětí.
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Koncerty u kašny
Během prázdnin se uskutečnily tři hudební večery u kašny na Ješutově náměstí. Vystoupili Štěpán
Kojan, místní kapela Spojení a country skupina Šlahouni.

Divadla na zámku v Líšně
Letní scéna Divadla U Jelena se přesunula do amfiteátru zámku Líšno. Odehrála se celkem dvě
představení Smím prosit a Jenom život, která se těšila velkému diváckému zájmu. Na divadelních
prknech se vystřídaly takové herecké kapacity jakými jsou Igor Bareš, Jan Révai, Kateřina Janečková,
Antonie Talacková a další. O obě dvě představení byl nebývalý zájem.

Povídání u Jelena
Každý měsíc pozveme do Divadla u Jelena zajímavé lidi z Bystřice a okolí o kterých si myslíme, že svou
činností či aktivitou by mohli zaujmout diváka. Zachycené povídání sdílíme na Youtube.
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Bystřicefest
V srpnu jsme uspořádali první ročník rodinného multižánrového festivalu Bystřicefest, který se konal
na fotbalovém stadionu. Vstup do festivalového areálu byl pro veřejnost během celé akce zdarma.
Pro nejmenší návštěvníky zde byly přichystány např. skákací hrady. Na pódiu se během dne vystřídalo
spoustu interpretů. Mezi ty nejznámější patřili například bronzový Slavík Raego, skupina Argema
nebo kapela O5 a Radeček. Největší úspěch ale sklidila hlavní hvězda dne, zpěvačka Anna K s kapelou.
I přes trvající protiepidemiologická opatření, akci navštívilo neuvěřitelných 1 600 návštěvníků, což pro
nás bylo velmi milé překvapení.
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Hry pro děti
Během roku jsme připravili pro děti celkem tři zábavné hry, za které jsme všem účastníkům rozdělili
odměny v podobě sladkostí a hodnotných cen od města Bystřice. Cílem bylo motivovat děti k
venkovním vycházkám, zvláště v době kdy trávily hodně času doma na distanční výuce. Na jaře děti
počítaly velikonoční vajíčka, která zajíc poztrácel po celé Bystřici. V prosinci se zapojily do Mikulášské
hry a na závěr roku mohly zazpívat Ježíškovi v rámci Betlémské hry.

Městské slavnosti
V září jsme společně s SDH Bystřice uspořádali městské slavnosti na počest 550tého výročí erbu a
získání titulu městys. Akci symbolicky zahájil příjezd Jiřího z Poděbrad na koni se svou družinou. Ti
přivezli prapor s městským erbem, kterému následně požehnal pan farář. S akcí bylo spojeno ještě
jedno významné výročí a to 145. let zmíněného SDH Bystřice. Celý den se tedy nesl také v hasičském
duchu. Viděli jsme ukázky hasičského sportu, vyprošťování z vozidla i hašení požáru. K poslechu zahrála
Malá muzika Nauše Pepíka, Horváth Band a kapela Coda.

Koncert Musica Diversata
K příležitosti oslav Bystřice 550 let erbu a jmenování na městys se konal v kostele sv. Šimona a Judy
koncert Musicy Diversaty. V programu zazněly skladby barokních, romantických a současných autorů.
Zazpívala Marie Čejková, na flétny zahráli paní Ivana Masnicová a pan Ctirad Sedláček. Na kytaru a
varhany hrál pan Adam Pavlíček.

Divadelní festival Ludvíka Němce
Tradiční bystřický festival ochotnického divadla se letos těšil velkému úspěchu. Všechna čtyři
představení se vyprodala. Na programu se objevily divadelní hry Uklízečka a Blázinec od DS Banda,
Ztracená v čase v podání DS Zornice a Holka od jinud v podání DS Ludvíka Němce. Hrálo se hlavně v
Divadle U Jelena, ale závěrečné představení v podání DS Ludvíka Němce se uskutečnilo v sále U
Hlaváčků.

Dny loutkového divadla
V loňském roce se uskutečnil také 29. ročník festivalu Dny loutkového divadla, který se jako vždy konal
v Divadle U Jelena. Dětským divákům se představilo pět divadelních souborů s pěti různými pohádkami.
Vystoupil soubor Buchty a loutky, který v loňském roce oslavil již třicáté výročí od svého založení.
Moderní pohádku Superkluk přivezla divácky oblíbená Damúza. Čmukaři odehráli Pletené pohádky.
Bářino toulavé divadlo přivezlo představení Pasáček vepřů a nechyběl ani domácí Loutkový soubor
Bystřice pod vedením principála Mirka Macháčka s pohádkou Zlatovláska. Deset představení shlédlo
kolem 600 diváků.

Představení pro dospělé a děti
S příchodem podzimu jsme pro diváky otevřeli 2x do měsíce Divadlo U Jelena. Jedno divadlo bylo
určené pro dospělé a druhé dětem. Od září diváci mohli navštívit Besedu Četnické humoresky,
v listopadu koncert Kateřiny Ševidové Písně mého srdce a v prosinci její Vánoční koncert. Dětem jsme
udělali radost pohádkou Zvířátka a loupežníci a Jak se žilo drakům v Bystřici.
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Adventní koncerty
V kostele svatých Šimona a Judy se jako již tradičně uskutečnily čtyři adventní koncerty. První neděli
vystoupil barokní soubor Collegium Proprium. Poté následovala středověká hudba v podání skupiny
Elthin. Třetí adventní neděli vystoupil smíšený pěvecký sbor Melos. Závěrečný koncert patřil žákům a
učitelům ZUŠ Josefa Suka Benešov, kteří zahráli vánoční melodie.

Online rozsvícení vánočního stromu
Akce, do které nám bohužel na poslední chvíli opět zasáhla vládní opatření a my jsme ji byli nuceni ze
dne na den přetransformovat na online vysílání, abychom natěšeným občanům mohli zprostředkovat
připravený bohatý program alespoň na dálku. Bylo se opravdu na co dívat. Celým vysíláním provázel
moderátor Jan Onder, který si pro nejmenší diváky připravil hravou taneční školičku. Dále zahrál na
svůj soprán saxofon známé melodie Felix Slováček. Zlatým hřebem večera pak bylo vystoupení
zpěvačky Báry Basikové. Slavnostní rozsvícení proběhlo jako vždy na Ješutově náměstí, kde nejdříve
zatančily děti z MŠ Bystřice. Poté za tónů písně „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ pan starosta Michal
Hodík rozsvítil vánoční strom.
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Spolupráce
Spolupracujeme s Mateřskou školou, Základní školou a místními spolky.

Další činnosti které MKIC v roce 2021 provozovalo:

Videoprůvodce Bystřicí
Video vzniklo za účelem pozvat a provést Bystřicí nové návštěvníky, představit místním obyvatelům
budoucí plány a ukázat veřejnosti město z komplexního pohledu. Jsme velmi rádi, že se role průvodce
zhostil herec Jaromír Nosek, který má k našemu kraji lesů luk a loutek srdečný vztah a rád ho
navštěvuje. Diváky vezme na zajímavá místa v samotné Bystřici, v osadách a představí jim zdejší
historické dění. Video vzniklo na počest 550. výroční erbu města a získání titulu městys. Natáčení
probíhalo během letních měsíců.

Turistické propagační materiály
Během roku jsme vydali tři samostatné turistické propagační materiály, které se následně distribuovaly
po celé České republice. Jejich účelem bylo zpracování nosných témat pro podporu cestovního ruchu
a kultury ve městě. První materiál pojednával o historii a tradici loutkářství v Bystřici, druhý materiál
shrnul veškeré možné sportovní vyžití v Bystřici a poslední, nejrozsáhlejší materiál, byl vydán na počest
550. výročí od získání erbu a titulu městys. Byla v něm stručně zpracována historie města, obohacená
o dobové fotografie a mapu. Bystřici se nám také podařilo dostat do materiálů dalších vydavatelů.
Objevila se v brožuře Posázaví nebo například v Průvodci po středních Čechách.

Prodejní místo Ticketlive
MKIC Bystřice se na jaře roku 2021 stalo prodejním místem Ticketlive. Vstupenky na koncerty či
divadelní představení z této prodejní sítě je možné pohodlně zakoupit i u nás. MKIC Bystřice má
z prodeje vstupenek 10% z ceny.

Spolupráce s okolními TIC
Během roku jsme navázali úzkou spolupráci s turistickými informačními centry v okolních městech,
která spočívala ve vzájemné marketingové a konzultační pomoci. Materiály města Bystřice jsou
k dispozici v infocentrech celého území České republiky.

Stánek MKIC Bystřice
Pořídili jsme mobilní stánek, který slouží primárně k prezentaci města a činnosti MKIC na různých
venkovních kulturních a společenských akcích, či k prodeji reklamních předmětů. Vidět byl již na
Bystřických farmářských trzích nebo na letošním celostátním Setkání starostů v Tvoršovicích.

Tiskneme a kopírujeme
V naší kanceláři poskytujeme kopírovací služby. Tiskneme a kopírujeme až do velikosti A3.
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Výlepové plochy
V roce 2021 byly pořízeny nové plakátovací plochy. MKIC Bystřice nově zajišťuje výlep. Na našem
webu je k nahlédnutí kompletní ceník s obchodními podmínkami.

3. Přehled nákladů a výnosů za rok 2021
Náklady:
Provozní
Kulturní akce hrazené ze vstupného
Příměstský tábor
Fondy
Hospodářská činnost
Náklady celkem

3 851 258,- Kč
66 124,- Kč
38 160,- Kč
15 000,- Kč
9 871,- Kč
3 980 413,- Kč

Výnosy:
Provozní
Kulturní akce hrazené ze vstupného
Příměstský tábor
Fondy
Hospodářská činnost
Výnosy celkem

3 920 000,- Kč
135 160,- Kč
47 500,- Kč
15 000,- Kč
13 763,- Kč
4 131 423,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 151 010,- Kč
Sponzorsky nás podpořila fa Elmoz, Petr Ševid.

4. Vize do budoucna, závěr
Klíčovým bodem v plánu činnosti MKIC na rok 2022 je vybudování infocentra s kavárnou a muzeem
loutek v prostorách bývalé divadelní kavárny v domě U Jelena. To bude poskytovat místním občanům
či turistům informace o městě i o příslušném regionu, rozšíří nabídku služeb a stane se novým místem
k setkávání. Dále bude také postupně prezentovat sbírku historických loutek, které město Bystřice
vlastní. Projekt byl rozvržen do dvou částí, jejichž realizace proběhne nejpozději do podzimu roku 2022,
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kdy by mělo dojít k otevření pro veřejnosti. První část je financována z rozpočtu města Bystřice a
započne již v březnu. Jedná se o stavební úpravy prostor, topenářské a elektrikářské práce. V druhé
části proběhne vybavení nábytkem, provozním zařízením a následné vytvoření expozice loutek. Tato
část bude financována z rozpočtu MKIC Bystřice. S novým infocentrem přibyde organizaci také nový
zaměstnanec, který bude mít za úkol jeho obsluhu, komunikaci s veřejností, ale také s ostatními
informačními centry.
MKIC Bystřice bude i v roce 2022 pořádat tradiční akce, kterými jsou Divadelní festival Ludvíka
Němce, kde se opět představí různé ochotnické soubory, a Dny loutkového divadla, které letos mají
jubilejní třicátý ročník. K této příležitosti jsme připravili speciální rozšířený program a propagační
materiál, který se bude distribuovat po informačních centrech napříč ČR. Během roku se dále uskuteční
akce 90 let SK Bystřice, Bystřicefest - děti jsou best, farmářské trhy, Rozsvícení vánočního stromu v
Bystřici a mnoho dalších. Kromě léta pořádáme jednou měsíčně v Divadle U Jelena jak program pro
děti, tak pro dospělé. V rámci rozmanitosti nabídky nevolíme pouze kulturní ale i vzdělávací akce,
jakými jsou například přednášky.
Dlouhodobým cílem MKIC Bystřice je zvyšování kulturní i turistické atraktivity města Bystřice a
poskytování služeb občanům.
Těším se na shledání na některé z akcí, které MKIC bude pořádat.
Radomila Macháčková
Ředitelka MKIC Bystřice, p. o.
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